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ప్రరశ్న లు-జవాబుల గోష్టయిే ఈ తిరుప్పా వై ప్రరశ్నన వళి. ఇది ఎవర జ్ఞ నాన్నన  రరీక్షంచడానకో లేదా 

ఏ కందరనో విజేతలుగా ప్రరకటంచడానకో సంకలనం చేసిన ప్రరశ్నన వళి కాదు. జ్ఞ కకష్ణుడు 

అందరనీ కలిసి రమా్ న్న ు, లౌకిక సుఖాలు ఎవరకి వారు అనుభవించేవి, కాన భగవత్ 

అనుభవం అందరతో కలిసి చేసేవి, దాన్నన  గోష్ట ిఅంటారు. 

 

1. ఆండాళ్ అన ఎవరకి పేరు? 

=గోదాదేవి. 

 

2. తిరుమ్ల ఆలయంలో ధనురా్మ సంలో దేన బదులుగా తిరుప్పా వై గానం చేసా్తరు? 

= సుప్రరభాతం బదులుగా. 

 

3. ఏది అసలైన మ్ంచిరోజన గోదాదేవి చెపా్ప నది? 

=భగవంతున పందాలి అన మ్న మ్నసులో రడిన రోజే మ్ంచిరోజు. 

 

4. గోదాదేవి తులసివనంలో లభంచగా పంచిన తంప్రడి ఎవరు? 

=జ్ఞ క విుడ  చితాులు. 

 

5. ఆళ్వా రులు ఎంతమ్ంది? 

=12మ్ంది. 

 

6. గోదాదేవి ఎవర అంశ్గా అవతరంచింది? 

=భూదేవి. 

 

7. గోదాదేవి తిరుపా్ప వైను ఏ భాషలో గానం చేసింది? 

=తమిళ భాష. 

 

8. తిరుప్పా వై ఏ దివయ  ప్రరబంధములోన భాగము? 

=న్లాయిర్ దివయ ప్రరబంధము. 

 

9. జ్ఞ క వైషడవ దివయ దేశ్నలు ఎనన ? 



=108. 

 

10. గోదాదేవి అవతరంచిన దివయ దేశ్ం పేరు ఏమిట? 

=జ్ఞ కవిలిపుత్తూారు. 

 

11. దామోదరుు అన జ్ఞ కకష్ణుడ న ఎందుకు ప్పలుసా్తరు? 

=దామ్ము (ప్రాు) ఉదరము నందు కలవాు కనుక. 

 

12. జ్ఞ కవిలిపుత్తూారు గోత్తరం ఎతాు ఎంత? 

=196 అుగులు. 

 

13. ‘లోకాాఃసమ్సా్తాఃసుఖినో భవంతు’ అన్న భావన తిరుప్పా వై ఎనన వ ప్పశురంలో చెరా బడినది? 

=మూడవ ప్పశురం. 

 

14. జ్ఞ కవిలిపుత్తూార్ లోన రంగన్థ ఆలయంలో ర్మప్రతి పూట సా్త మికి చేసే ఆరగంత్తకు ఏమ్న 

పేరు? 

=తిరుస్తదము. 

 

15. జ్ఞ కవిుడ చితాులు వారు ానకు తులసివనంలో లభంచిన ఆండాళ్ కు మొదట పటని పేరు 

ఏమిట? 

=కోదై (గోదా) 

 

16. పరయాళా్వ రున (జ్ఞ కవిుడ చితాులు) భగవంతుడి ఏ అంశ్గా భావిసా్తరు? 

=గరుడాంశ్ము. 

 

17. తిరుపా్ప వైను సంసక ష్ణతంలో ఏమ్ంటారు? 

=జ్ఞ కప్రవతము. 

 

18. మేఘానన  ఎలా గర జంచమ్న గోదాదేవి చెబుతుంది? 

=రరమాతా  చేతిలోన శ్ంఖమువలే. 



 

19. జ్ఞ కేంంకశ్శా్ రున చేరుటకై గోదాదేవి ఎవరన ేంుకనన ది? 

=మ్నా ధున 

 

20. తలిపువదద కష్ణుడు ఎలా ఉంటాడన గోదాదేవి చెపా్ప నది? 

=సింహం ప్పలపువలె. 

 

21. తిరుపా్ప వై ప్రవతమును ఆచరంచుటకు అరహత యేమిట? 

=ధష్ణడమైన కోరక, రటి్టదల. 

 

22. కాలం కలసి ర్మకుండా దికుక తోచన జ్ఞసితతి ఉనన త్తు తిరుప్పా వై ఎనన వ ప్పశుర్మనన  ప్రరతిరోజు 

11 స్తరుపు ప్పర్మయణం చేయాలన చెబుారు? 

=మొదట ప్పశురం. 

 

23. జ్ఞ కకష్ణుడు యశోదగరా్మ న జనా ంచాడన గోదాదేవి ఎందుకు కీరసాాుంది? 

=దేవకీత్తప్రతుడన కీరసాే ాకంసుడికి తెలిసి పోతుందేమోనన. (భావన్ రర్మకాషఠ) 

 

24. ధనురా్మ స ప్రవతం ప్పటంచేటత్తు చేయవలసిన రనులేవో, చేయకూడన రనులేవో 

తిరుప్పా వై ఎనోన  ప్పశురంలో చెరా బడినది? 

=రండవ ప్పశురం. 

 

25. తిరుపా్ప వై మూడవ ప్పశురంలో దశ్నవార్మలలోన ఏ అవారం గానం చేయబడినది? 

=వామ్న అవారం. 

 

26. ఆళా్వ ర పుకు మ్రో పేరేమిట? 

=వైషడవ భకాాప్రేసరులు. దైవభకిలాో మునగ లోతు తెలుసుకునన వారు, కాప్పువారు అన అరతము. 

 

27. నెలకు ఎనన  వరా్మలు కురవాలన గోదాదేవి చెపా్ప నది? 

=మూు. 

 



28. మేఘానన  ఏ విధంగా మెరవుమ్న గోదాదేవి శ్నసిసాుంది? 

=రదా న్భుడి చేతిలోన సుదరశ న చప్రకం వలె. 

 

29. జ్ఞ కకష్ణుడు ఎకక డ జనా ంచాడో చెరా డానకి గోదాదేవి చెపా్ప న పేరు ఏమ్ట? 

=ఉతరా మ్ధుర. (మ్ధుర మీన్క్ష అన అనుకోకుండా వుండడానకి). 

 

30. ‘పరునీర్’ అంశ్ ‘పదద మ్నసుు నన  నది’ అన గోదాదేవి ఏ నదిన కీరసాాుంది? 

=యమున్ నది. 

 

31. మ్నందరం ప్పటంచవలసిన ఏ గుణానన  గోదాదేవి న్లగవ ప్పశురంలో చెబుతుంది? 

=దానగుణం. 

 

32. లోకానన  సుఖపశ్ ిలక్షణం ఉండాలన గోదాదేవి ఎవరకి చెబుతుంది? 

=వరా్మనకి. 

 

33. రరమాతా వదదకు వచేే టత్తు ఎలా ర్మవాలన గోదాదేవి చెబుతుంది? 

=రరశుదుులమై (ప్రతికరణ శుదిుగా) ర్మవాలి. 

 

34. విప్రగహరూరంలో వునన  రరమాతా పై మ్నకు మ్ంచి విశా్న సం కలగాలంశ్ తిరుప్పా వై ఎనన వ 

ప్పశురం ప్పర్మయణ చేసుకోవాలి? 

=ఐదవ ప్పశురం. 

 

35. విషా క్సు న అంశ్గా గల ఆళ్వా రు పేరేమిట? 

=నమా్ ళా్వ రు. 

 

36. తిరుపా్ప వై ఆరవ ప్పశురం నుండి ఏ ప్రవతం ప్రప్పరంభమ్వుతుంది? 

=బుదిుప్రవతం. 

 

37. గోదాదేవి మొదటగా మేల్కక న్న గోప్పకను ఏమ్న ప్పలుసాుంది? 

=ప్పళా్వ య్ (ప్పలాపు ). 



 

38. తిరుపా్ప వై ఆరునుండి రదిహేను వరకు గోదాదేవిచే లేరబు గోప్పకలను ఎవరతో పోలేి  

చెబుారు? 

=ఆళా్వ ర పుతో. 

 

39. గద (కౌమోదకీ) అంశ్ గా గల ఆళ్వా రు ఎవరు? 

=పూదాాళా్వ రు. 

 

40. తిరుపా్ప వైలోన ఏడవ ప్పశురం ఏ దివయ దేశ్ంలో రంుస్తరుపు ప్పుారు? 

=జ్ఞ కపరుంబురురులో ఆదిక్సశ్వ పరుమాళ్ సనన ధిలో. 

 

41. కీచుకీచుమ్న అరచే ఏ రక్షులు తిరుప్పా వైలో ప్రరసా్తవించబడాాయి? 

=భరదాా జ (చాతక) రక్షులు. 

 

42. తిరుపా్ప వై ఏడవ ప్పశురంలో సా రంరబడిన ఆళా్వ రు ఎవరు? 

=కులశేఖర్మళ్వా ర్. 

 

43. మ్నకు తెలిసిన మ్ంచి విషయాలు రదిమ్ందితో రంచుకోవాలన మ్నకు తెలియచేసే 

ప్రప్పణులేవి? 

=రక్షులు. 

 

44. ఎనమిదవ  ప్పశురంలో నప్రదలేరబు గోప్పక ఏ ఆళ్వా రును సూచిసాుంది? 

=నమా్ ళా్వ రు. 

 

45. రశువులను ప్రప్పతాఃకాలాన్నన  చిరుమేత కరకు వెళ్ళా  రచిే క బయళపును తిరుప్పా వైలో 

ఏమ్ంటారు? 

=శిరువీు. 

 

46. భగవానుడి కౌసాుభాంశ్ముతో పోలే బడిన ఆళా్వ రు ఎవరు? 

=కులశేఖర్మళ్వా ర్. 

 



47. అగసాుయ ు నలిచిన ఊరుకు ఏమ్న పేరు? 

=కుంభకోణం. 

 

48. రదకండవ ప్పశురం నుండి ఏ ప్రవతం ప్రప్పరంభమ్వుతుంది? 

=ప్రీతి ప్రవతం. 

 

49. కరా యోగానన  చెపా్ప న ఆళ్వా రు ఎవరు? 

=పూదాాళ్వా ర్. 

 

50. రదమూడవ ప్పశురంలో చెరా బడిన గోప్పకల రంు వర్మగలు ఎవరవరకి చెందినవారు? 

=జ్ఞ కకష్ణుడ న వరగం, జ్ఞ కర్మమున వరగం. 

 

51. రదమూడవ ప్పశురంలో జ్ఞ కకష్ణుడ న ఏ లీల తెలురబడింది? 

=బకాసుర వధ. 

  

52. సన్య సులు ధరంచే కాషాయ వస్త్సా్తలు దేనన సూచిసా్తయి? 

= యా గం. 

 

53. జ్ఞ కవతు ము అంశ్గా గల ఆళ్వా రు ఎవరు? 

=తిరుప్పా ణి. 

 

54. తిరుపా్ప వై జీయర్ అన ఎవరకి పేరు? 

=భగవప్రదామానుజులు. 

 

55. తిరుపా్ప వై 30 ప్పశురములలో మ్ధయ దైన 15వ ప్పశురంలో చెరా బడిన భకాున విశేష 

లక్షణమేమి? 

=న్న్నదాన్యిుగ- అంశ్ ‘దోషము న్ యందే కలదు”. 

 

56. జ్ఞ కకష్ణుడు కువలయాీడమ్ను ఏనుగును సంహరంచుటలో అంతర్మరుమేమి? 

=అహంకారమును హతమారుే ట. 



 

57. రదహారవ (16వ) ప్పశురం నుండి ఏ ప్రవతము ప్రప్పరంభమ్గుచునన ది? 

=దాసయ  ప్రవతము. 

 

58. గోప్పకలు ఆచారుయ నగా ఎవరన భావిసాున్న రు? 

=నందగోత్తన (భగవానున అందించారు కనుక) 

 

59. కోయిల్ అనగా ఏమి? 

=కోన్ అనగా సా్త మి. ఇల్ అనగా జ్ఞస్తత నము. - భగవంతున నవాసము. 

 

60. నందుణిడ ఏ గుణము గలవాననగా గోప్పకలు కీరసాా్తరు? 

=దాన గుణము. 

 

61. గోప్పకలు ఎంబెరుమాన్ (మా సా్త మీ) అన ఎవరన ప్పలుసా్తరు? 

=నందుు. 

 

62. భగవానుడి ధనురంశ్గా గల ఆళ్వా రు ఎవరు? 

=తిరుమ్ంగై యాళా్వ రు.  

 

63. గోప్పకలు తమ్ వంశ్మునకు ‘మ్ంగళ దీరమ్న’ ఎవరన కీరసాా్తరు? 

=యశోద. 

 

64. శంపరక జలడి-ఎప్రరన బంగారు కడియం దాలిే న ప్పదం (Golden leg) గలవాడన గోప్పకలు 

ఎవరన కీరంాచెను? 

=బలర్మముు.  

 

65. నీళ్వదేవి ఎవరు? 

=కష్ణుడ న మేనమామైన కుంభున కూతురు. 

 

66. యశోద తముా ు ఎవరు? 



= కుంభుు. 

 

67. భగవానుడి ఖడగము (నందకము) అంశ్ముగా గల ఆళ్వా రు ఎవరు? 

=పేయాళా్వ రు. 

 

68. ఆండాళ్ అలంకరణలో విశేషమేమిట? 

=ఎడమ్వైత్త కతా్త . ఎడమ్చేతిలో చిలుక. 

 

69. భగవప్రదామానుజులు అతయ ంత ప్రపేమ్తో అనుసంధానం చేసే ప్పశురమేది? 

=18 వ ప్పశురం. 

 

70. లక్ష్మా  అమా్ వార కటాక్షం లభంచాలంశ్ ఏ ప్పశుర్మనన  నతయ ం 11 స్తరుపు రఠంచాలి? 

=18వ ప్పశురం. 

 

71. జ్ఞ కకష్ణుడు శ్యనంచిన మ్ంచత్త కోళా్ళ  ఏ ఏనుగు దంాలతో చేయబడాాయన గోదాదేవి 

వరడంచినది? 

=కువలయాీడము. 

 

72. అశాి నీ దేవతలు ఎవరు? 

= సం నాా దేవి కుమారులు ఇదదరు- న్సతుయ ు, దప్రనుు. 

 

73. గోప్పకలు నీళ్వదేవినుండి ఏ వసాువులు వరముగా పందిర? 

=అదదము, విసనకఱ్ఱ. 

 

74. తిరుపా్ప వై 20 వ ప్పశురం ప్పర్మయణ వలన ఏ లౌకిక కోరకలు తీరును? 

=కుట్టంబ కలహాలు తొలగ అనోయ నయ  దాంరతయ  జీవనం. 

 

75. ఇరవై మూడవ ప్పశురంలో గోప్పకలు రరమాతా ను ఏ జంతువుతో పోలిే ర? 

=మ్ష్ణగర్మజగు సింహము. 

 



76. ప్రరసిదతములైన మూు గుహల పేరేపుమిట? 

=అహోబిలం, ప్పండవుల గుహ, వాయ స గుహ. 

 

77. రరమాతా  వదద ఎట ివాసన యంును? 

=సరా గంథాః -సరా విధ రరమ్ళములు. 

 

78. రరమాతా  ప్రబహా కు ేందోరదేశ్ము చేయటను ఏ జంతువు అరుత్తతో పోలుసా్తరు? 

=సింహ గర జన. 

 

79. కిరీటాలు ఎనన రకాలు? వాట పేరేపుమిట? 

=మూు-కిరీటం, మ్కుటం, చూడావతంసము. 

 

80. కప్పతతవష్ణక్షమ్నగా ఏ చెటి్ట? 

=వెలగ చెటి్ట. 

 

81. ఇరవై ఆరవ ప్పశురం నుండి ఏ ప్రవతం ప్రప్పరంభమ్వుతుంది? 

=భోగప్రవతము. 

 

82. ఇరవై ఆరవ ప్పశుర్మనన  ఏ దివయ దేశ్ంలో రంుస్తరుపు చదువుారు? 

=జ్ఞ కవిలిపుత్తూారు. 

 

83. రరమాతా  యొకక  శ్ంఖమునకు ఏమ్న పేరు? 

=ప్పంచజనయ ము. 

 

84. ఇరవై ఏడవ ప్పశురంలో పేర్కక నబడిన కూడార్ ఎవరు? 

=సరేా శా్ రునతో కూడి ఉంుటకు ఇషరిడన వారు. 

 

85. ఇరవై ఏడవ ప్పశురం రోజు సమ్రా ంచే ప్రరస్తదం పేరు ఏమిట? 

=కూడారై ప్రరస్తదం (108 వెండి గంగాళ్వలలో ఈ ప్రరస్తదం ఆరగంత్త చేసా్తరు) 

 



86. భగవంతుడి శిఱుపేరు (చినన పేరు) ఏమిట? 

=గోవింద. 

 

87. భగవానుడి సుదరశ న చప్రకాంశ్ముగా గల ఆళ్వా రు ఎవరు? 

= తిరుమొళిశై యాళా్వ రు. 

 

88. కష్ణుడ నకి, గోప్పకలకు ఉనన  సంబంధం దేనతో పోలే బడినది? 

=సూరుయ నకి, కాంతికి గల సంబంధము. 

 

89. గోదాదేవి ాను ఎవర వెనుక వెళా్ళనన ట్టపు ఇరవై ఎనమిదివ ప్పశురంలో ప్పుతుంది? 

=ఆవుల వెనుక. 

 

90. ధనురా్మ సములో ఎనన వ ప్పశురము చదిేం రోజున సా్త ములకు నూతన వస్త్సమాులు 

సమ్రా ంచే సంప్రరదాయము కలదు? 

=27 వ ప్పశురం. 

 

91. పాామ్రై అడి- అందమైన ామ్ర పూవు వంట బంగారు ఛాయ కలిగన ప్పదములు ఎవరవి? 

=జ్ఞ కకష్ణుడ నవి. 

 

92. భగవంతున ప్పదములకు మ్ంగళం ప్పుట ఎవర లక్షణము? 

=దాసున లక్షణములు. 

 

93. 'అాయమానాః' (త్తటి్టక లేనవాు) అన రరమాతా ను గూరే  రలికిన ఉరనషతాు వెంటన్న 

మాటమారే  ఏమ్న రలికెను? 

='బహుధా విాయతే' (అన్నక విధములుగా త్తటి్టచున్న ు) 

 

94. సముప్రదానన  దాటంచేది ఓడ అయితే సంస్తరమును దాటంచే ఓడ ఏది? 

=విుడ పోతము 

 

(విుడ వన్న ఓడ) 



 

95. రరమాతా  గొపా్ప ? ఆయన దాసులు గొపా్ప ? 

=ఆయన దాసులే గొరా . 

 

96. ఏడేు జనా లనగా ఎనన  జనా లన అరుము? 

=ఎనన  జనా లకైన్ అన అరతము. 

 

97. ఇరవై తొమాి దవ ప్పశురములో గోదాదేవి ఏ దివయ దేశ్మును కీరంాచెను? 

=అయోధయ . 

 

98. వజగం అంశ్ ఏమిట? 

=ఓడ. 

 

99. ధనా ంతర అవారంలో జ్ఞ కమ్హావిుడ వు చేతిలో ఏమి కలిగ వుంటాు? 

=అమ్ష్ణత కలశ్ం. 

 

100. మురఫ యయ వ ప్పశురంలో రరమాతా ను ఏమ్న వరడంచెను? 

=తిజగళ్ తిరుముగతాు- అనగా చంప్రదున పోలిన దివయ తిరుముఖ మ్ండలం గలవాడా. 

 

101. గోప్పకల దివాయ భరణములేవి? 

=కష్ణుడ న ప్రప్పణము కంశ్ ఎకుక వగా ప్రపేమించుటయే. 

 

102. జ్ఞ క విలిపుత్తూారు ఎట్టవంటదన గోదాదేవి కీరంాచెను? 

=అణి త్తదువై- ఈ జగతాుక్స మ్ణివంటది. 

 

103. జ్ఞ కవిుడ చితాుల వారు తమ్ మెడలో ఏ మాల ధరంచెను? 

=పైమ్ కమ్ల తణ్తరాయల్ - నలపున చలపున ామ్ర పూసల మాల. 

 

104. గోదాదేవి ముఫ్పా వ ప్పశురంలో ాను ఎవర కూతురునన చెపా ను? 

= రటరి్ ప్పర్మన్ కోదై (జ్ఞ కవిుడ చితాుల వార గోదాదేవిన). 



  

105. తిరుప్పా వై ఎట్టవంట మాల? 

=ముఫ్పఫ  తమిళ ప్పశురములన్న పూసలతో చేయబడ ామాల. 

 

106. జ్ఞ కకష్ణషడదేవర్మయలు రచించిన తెలుగు ప్రరబంధం ‘ఆముకమాాలయ ద’ ఎవర పేరు? 

= గోదాదేవి. 

 

107. జ్ఞ కకష్ణషడదేవర్మయలు రచించిన ఆముకమాాలయ దలో ఎవర కలాయ ణం వరడంరబడినది? 

=గోదాదేవి మ్రయ జ్ఞ కరంేశుల కలాయ ణం. 

 

108. భగవానుడి వనమాల అంశ్గా గల ఆళ్వా రు పేరేమిట? 

=తొండరరడిపా డి 

యాళ్వా ర్. 

 

జై జ్ఞ కమ్న్న ర్మయణ! 

ఆణాాళ్ తిరువడిగళ్ళ  శ్రణమ్ 


